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Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  17 

 

Θέμα :  Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ.72/2020 οριστικής απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών). 

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα  Φεβρουαρίου, του έτους 2020 ημέρα της 

εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  08:30  συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την 

υπ΄ πρωτ.:  3536/20-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και επιδόθηκε  με 

αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

οκτώ (8)  ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα - (τακτικό μέλος). 

4. Παναγιώτης Τσατσαρώνης  (αναπληρωματικό μέλος). 

5. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

6. Δήμητρα  Δούμουρα (τακτικό μέλος). 

7. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος). 

8. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος). 

 

 

Α π ό ν τ ε ς:    Βασίλειος Καρατζαφέρης- (τακτικό μέλος) - Θεόδωρος Σπηλιόπουλος - (τακτικό μέλος). 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

 

 

 



Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γ. Αργυρόπουλος  εισηγούμενος  το 2
ο
  θέμα  έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής , την από 31-1-2020 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας  στην οποία αναφέρονται  τα εξής: 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

    Ο κ. Μιχάηλ Κουτσοδόντης, υπάλληλος του Δήμου Χαϊδαρίου, δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγου, άσκησε την από 25-1-2017 αγωγή κατά του Δήμου Χαϊδαρίου, 

αιτούμενος : 1) να υποχρεωθεί ο Δήμος Χαϊδαρίου να τον τοποθετήσει προϊστάμενο στο Τμήμα Παιδείας της 

Δ/νσης Νεολαίας Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου αναδρομικά από τον Απρίλιο του έτους 2013, 

ισχυριζόμενος ότι κατά παράλειψη και παράβλεψή του τοποθετήθηκαν διαδοχικά δύο άλλοι εργαζόμενοι στη θέση 

αυτή, αν και υστερούσαν ως προς την εμπειρία και την προϋπηρεσία στην εν λόγω θέση  και επικαλούμενος τη 

διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος και 2) Να υποχρεωθεί ο Δήμος Χαϊδαρίου 

να του καταβάλει ως αποζημίωση το ποσό των  18.898 € που αντιστοιχεί στο επίδομα θέσης ευθύνης 

προϊσταμένου που θα είχε λάβει εάν είχε τοποθετηθεί στη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Παιδείας από τον 

Απρίλιο του 2013 και μέχρι τη συζήτηση της αγωγής τον Ιανουάριου του 2019 καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί 

στο επίδομα θέσης που θα δικαιούνταν να λάβει για το χρονικό διάστημα από τη συζήτηση της αγωγής μέχρι την 

έκδοση απόφασης επ’ αυτής. 

  

     Η άνω αγωγή έγινε δεκτή με την υπ’ αριθ. 72/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , η οποία 

δέχθηκε στο σύνολό της την αγωγή , πλην του αιτήματος περί καταβολής στον ενάγοντα του ποσού που 

αντιστοιχεί στο επίδομα θέσης που θα δικαιούνταν να λάβει για το χρονικό διάστημα από τη συζήτηση της αγωγής 

μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής .  

 

    Σε ό,τι αφορά την άσκηση ή μη έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης αναφερόμαστε στο άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιβ 

του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)  περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής  , όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή του από το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 Α’/23-12-2016) και την προσθήκη τελευταίου 

εδαφίου με την περίπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α') το οποίο 

ορίζει ότι  η Οικονομική Επιτροπή μεταξύ άλλων ….. «β) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 

έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, 

τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης 

για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 

μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει 

επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 

 

    Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται 

σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων 

και του δήμου.  

 

    Κατόπιν αυτού ζητούμε να αποφασίσετε για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 72/2020 οριστικής 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών).   

 

Χαϊδάρι, 31-1-2020  

Για τη Νομική Υπηρεσία  

Κατερίνα Πετροπούλου  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Νομικής  υπηρεσίας, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 4623/2019 και τροποποιήθηκε εκ 

νέου με το άρθρο 10 του 4625/2019, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ.. Α. Θεοφίλης  (τακτικό μέλος) της Ο.Ε.,  δήλωσε ότι ψηφίζει υπέρ της άσκησης 

έφεσης και για τα δύο σκέλη της υπ’ αριθ. 72/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως 

αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. Εν συνεχεία ο κ. Μ. Σελέκος (τακτικό μέλος) της Ο.Ε., δήλωσε ότι 

ψηφίζει λευκό. 

 



Επί  παρευρισκομένων 8 μελών σε σύνολο  8  ψηφισάντων (6) ψήφισαν υπέρ (1) ψήφισε κατά και (1) ψήφισε λευκό  

συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά πλειοψηφία  

Την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 72/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 

Εργατικών Διαφορών) ως προς το σκέλος (2) που αφορά στην καταβολή ως αποζημίωση ποσού  ύψους 18.898 €, 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικά  στην  εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία αποτυπώνεται εξ  

ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                      (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  24-02-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


